
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

"FUNDACJA "PLATFORMA RÓWNYCH SZANS" BERNARDYŃSKA 16C 18 02-904 WARSZAWA WARSZAWA
MAZOWIECKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie sporządzono za okres 01.01.2018 - 31.12.2018 r.

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez fundację przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i
dłużej; nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez spółkę działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi
przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o
skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o
skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Składniki majątku o wartości początkowej nie przekraczającej 10 tys. złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie
przekazania do użytkowania.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.

Środki pieniężne wykazuje się w walucie polskiej w wartości nominalnej

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami
prawa, statutu lub umowy spółki.

Fundusz statutowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym

Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Data sporządzenia: 2019-03-31

Data zatwierdzenia:

        Druk: NIW-CRSO



Paweł Janik
Jakub Zajdel 

Kacper Niepiekło

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

        Druk: NIW-CRSO



BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2018-12-31

Data sporządzenia: 2019-03-31

Paweł Janik

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Jakub Zajdel

Kacper Niepiekło

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

"FUNDACJA "PLATFORMA RÓWNYCH SZANS"
02-904 WARSZAWA
BERNARDYŃSKA 16C 18
0000360795

Stan na

2018-01-01 2018-12-31

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 0,00 0,00

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 6 993,97 10 262,41

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 374,42 249,42

III. Inwestycje krótkoterminowe 6 619,55 10 012,99

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 6 993,97 10 262,41

PASYWA

A. Fundusz własny 6 501,97 10 262,41

I. Fundusz statutowy 1 200,00 1 200,00

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00

IV. Zysk (strata) netto 5 301,97 9 062,41

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 492,00 0,00

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 492,00 0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

PASYWA razem 6 993,97 10 262,41

Data zatwierdzenia: 

Druk: NIW-CRSO



Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Data sporządzenia: 2019-03-31

Paweł Janik

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Jakub Zajdel

Kacper Niepiekło

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

"FUNDACJA "PLATFORMA RÓWNYCH SZANS"
02-904 WARSZAWA
BERNARDYŃSKA 16C 18
0000360795

Stan na koniec

Pozycja Wyszczególnienie roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 16 518,47 23 532,33

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 16 518,47 23 532,33

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

B. Koszty działalności statutowej 11 216,50 14 469,92

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 11 216,50 14 469,92

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 5 301,97 9 062,41

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 0,00 0,00

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 5 301,97 9 062,41

I. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

K. Przychody finansowe 0,00 0,00

L. Koszty finansowe 0,00 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 5 301,97 9 062,41

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 5 301,97 9 062,41

Data zatwierdzenia: 

Druk: NIW-CRSO



Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Fundacja nie posiada zobowiązań finansowych, gwarancji, poręczeń lub innych zobowiązań warunkowych nie uwzględnianych w bilansie.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Fundacja nie udzielała żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych w okresie sprawozdawczym Fundacja nie
posiadała.

Fundacja posiada:

- należności bieżące w kwocie 249,42 zł,

- środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 10.012,99 zł.

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Przychody statutowe w roku 2018 w kwocie 23.532,33 zł to:

- otrzymane darowizny w ramach 1% kwota 1.699,75 zł,

- otrzymane darowizny kwota 16.530,61 zł,

- nadwyżka przychodów nad kosztami z roku poprzedniego kwota 5.301,97 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji zadań statutowych w roku 2018 wynosiły: 10.551,61 zł,

Fundacja poniosła w roku 2018 koszty administracyjne w kwocie 3.918,31 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Na fundusz statutowy składa się kwota funduszu z lat poprzednich w kwocie 1.200 zł. Jest to fundusz podstawowy jednostki, tworzony na
podstawie przepisów prawa i statutu Fundacji, przeznaczony na finansowanie działalności statutowej.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

Spółka otrzymała darowizny w ramach 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.699,75 zł, które to zostały wydatkowane
na działalności statutowe (udzielone stypendia dla uczniów) oraz na pokrycie bieżących kosztów administracyjnych.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

Nie występpują.

        Druk: NIW-CRSO



Data sporządzenia: 2019-03-31

Data zatwierdzenia:

Paweł Janik
Jakub Zajdel 

Kacper Niepiekło

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

        Druk: NIW-CRSO
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